
Citigroup Inc. (#C) – американський холдинг надає фінансові послуги, відно-
ситься до міжнародного фінансового конгломерату. Citigroup входить в четвір-
ку найбільших банків США. В управлінні банку знаходиться понад 1,8 трильй-
она $. Citigroup є первинним дилером казначейських цінних паперів США.  
 
Загальний прибуток компанії на 2018 рік склав 78,01 млрд. $. Компанія Citigroup 
Inc. заснована 7 квітня 1998 року в результаті злиття Citicorp і Travelers Group.

Інвестиційна ідея: 
«Купуй акції Citigroup Inc. зараз і отримуй 
прибуток вже в перших числах жовтня!»

http://www.esterholdings.com/ru/


Мал. 1. Графік індексу S&P 500

1.	Геополітика	 і	 корекція	 в	 умовах	 загального	 зростання	 оптимізму	 на	
зниженні	напруги	в	 торговельній	війні.	Незважаючи на торгові мита між 
США і Китаєм, ринок сфокусувався на зниженні напруги і низької мож-
ливості нового загострення торгових відносин. Це дозволяє ринку акцій і 
банківського сектору, зокрема, перейти до висхідної корекції після зниження. 
 
Індекс S&P 500, найоб’ємніший індекс США, і динаміка акцій Citigroup Inc. 
залишаються досить стриманими, формуючи місячний флет. Що на тлі зро-
стання оптимізму можна розцінювати як потенціал до зростання.

Причини купувати акції Citigroup Inc. у вересні:

Індекс S&P 500 торгується в місячному флеті. Вихід з флету вгору послужить 
сигналом до відновлення зростання акцій Citigroup.

2.	Технічні	 фактори.	 Акції Citigroup на початку серпня перебували під знач-
ним тиском на очікуванні зниження ключових процентних ставок в США, що 
викликало значну перепроданість акцій Citigroup.
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Мал. 2. Графік акцій Citigroup

Незважаючи на оновлення акціями багатомісячних мінімумів, річна ди-
наміка даних акцій залишається бічною. Приводом до зростання виступає 
формування розвороту «подвійне дно» від нижньої межі бокового каналу. 
 
Фактором ризику для зростання акцій Citigroup виступає збільшення стимулюю-
чих заходів для економіки США. В першу чергу, зниження ключової процентної 
ставки в США, що посилить тиск на весь банківський сектор.

Основна суть інвестиційної ідеї — 
підключитися до ідеї на відновлення зростання

Рекомендований період підключення до ідеї  
з 2 по 6 вересня 2019 року.

Період відпрацювання ідеї до 11 октября 2019 року.

Рекомендована сума старту 10 000 $.

Потенційний прибуток від 200% до 400% від розміру лота.

*Точки входу, точний профіт, захисні ордери і хеджування за угодою - дізнайтеся у менеджера при 
підключенні!

Підключитися!
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